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GRUPAJ A F E R O J 

Pcirolcidoj. La 18"' de Septembro nia kara amiko S-ro Joan 
Campdelacreu paroladis anta la eestantoj de nia kurso praktika 
pi i la temo «Iom pri arto». Finintc, li ricevis apla dojn al lia diser-
tacio íarita en ílua Esperanto. 

S-ro Artur Domènec, samgrupano nia, faros la 13"" de Novembro 
je la 9a vespere en nia sidejo paroladon «Provo de disertacio pri geo-
grafiaj aferoj». 

Ciuj espcrantistoj estàs invititaj. 

Vizito. Fra lino An elino Sicart grupanino de Lunion (Terrassa) 
okaze t raveturante Barcelonon volis fari al ni la honoron de sia vi-
zito la 25°" de Septembro. La tu ta grupanaro kaj efe siaj kunulinoj 
en la. Kortego de la Floraj Ludoj de Terrassa, F-inoj Rey kaj Puig 
akceptis in plej kore kaj klopodis agrabligi al i la restadon inter 
ni, kiun oni trovis mallonga. Al la simpatia amikino nian dankon 
por la afableco nin viziti. 

Decido. En sia septembra kunsido la Direkta Komitato deci-
dís konsideri kiel honorajn membrojn de la grupo niaju forveturin-
tajn kungrupanojn dum la tempo. de ilia forcsto, S-rojn Delfí Dal-
mau kaj Joan Gili. Ilin adia is oficiale nome de la grupo S-ro Rey, 
nia prezidanto, dum la festeno dedi ita de la barcelonaj samideanoj 
al S-ro Dalmau, kiu de Màlaga sendis al ni salutan karton sciigante 
nin, ke li kunveturas kun S-ro Vila, samideano el Sta. Coloma de 
Farnés, kiu helpos lin organizi dumvoja e en la ipo paroladon pri 
Esperanto. 
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la akton de la pasinta kunveno, notis pri la delegitoj rajtigitaj de la grnpoj 
kaj decidis kunsidi denove la I4i ln de Oktobro en la sidejo de Semo. Tiun tagon 
plenumante la regularon aprobitan stari is la Komitato de B. E. S.,.kiun for-
mas sinjoroj : Lleona rt Renom, del. kaj Ramon Soler, subdel. de iam An-
ta en; Lluis Tomàs, del. kaj Frederic Diaz, subdel. de Esperanta Racional». 
Gntps; Esteve Rey, del. kaj Josep Grau, subdel. de Barcelona Stelo; Joan Camp-
delacreu, del. kaj Jaume Muria, subdel. de La Rondo; Francisco Pifiol, del. kaj 
Eussebi Duran, subdel. de Supren; Joan Leonor, del. de Semo kaj F. Agut, del. 
de Esperanta Frateco. 

i redaktis la internan regularon de la Komitato, kaj decidis : ïe, pre-
zenti la Regularon al la le a aprobo de la. Provincestro; 2«, kalkuli la provan 
periodon depost la i 5 a de Oktobro; y, kunsidi la unuan mardon de iu mo-
nato kaj 4è elckti por la ofico de Kasisto S-ron Joan Leonor, kaj por tiu de 
Sekretario S-ron Lleonart Renom. 

Fine, oni parolis pri la sinteno rilate B. E. S.'on de la grnpoj ankoraii ne 
ali mlaj, kiun sinteze ni prezentas jene: 

Paco kaj Amo kaj Espero Kataluna ne decidis ankoraü pri sia ali o : ili 
laíi certigas iliaj leteroj studos la projekton. Esperanta Aüroro kaj Esperanto 
kaj Patrujo manifestis al la Komitato, ke ili ne ali as. Libera Stelo, kiu travivis 
epokon malfacilan, ne montris ankoraü sian opinion. La du novajn grupojn, 
kreitajn post la. 6a de Septcmbro, nome Fajro kaj Esperanta Stelo oni invitos 
al la B. E. S-, kaj pri iliaj respondoj ni raportos pli poste. 

Ni multe fidas al la laboro, kiun faros la Komitato de B. E. S., en kiu 
partoprenas multa] samideanoj, kies agemon oni bone konas. 

KONKURSO DE LEGOARTO 

En venonta numero ni parolos pri la íestoj en organizo por so-
lenigi la starigon de la Barcelona Esperantista Socieio. Inter ili la 
plej grava estos konkurso por legantoj, kiuj povos aspiri al la tri 
premioj proponitaj kaj al aliaj, kiujn certe la Komitato ricevos. La 
kondiéojn de 1' konkurso ni publikigos detale. 

Amikoj, preparu viu partopreni. 
MALGRAT) 


